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Streszczenie

Przedstawiono produkty, które na Miêdzynarodowych Targach Mechanizacji Rolnictwa POLAGRA-PREMIERY 2010
nagrodzono „Z³otym Medalem Miêdzynarodowych Targów Poznañskich”. Jest to dziewiêtnaœcie nastêpuj¹cych produktów:
System automatycznej dwukierunkowej komunikacji prasa (864) - ci¹gnik (6030/7030 JOHN DEERE), producent: JOHN
DEERE USINE D'ARC-LES GRAY, Francja i JOHN DEERE WERKE MANHEIM, Niemcy; Ci¹gnik rolniczy JOHN DEERE
8345R, producent: Waterloo Works, USA; Owijarka MAJA Z - 583, producent: SIPMA S.A., Lublin, Polska; Ci¹gnik rolniczy
New Holland T7070 Auto Command, producent: NEW HOLLAND, Basildon, Wielka Brytania; Pompy serii POLY firmy
BERTOLINI do opryskiwaczy, producent: IDROMECCANICA BERTOLINI S.p.A., W³ochy; Ci¹gnik Valtra T202 Direct,
producent: Valtra Inc., Finlandia; Agregat uprawowy VECTOR, producent: Köckerling GmbH & Co. KG, Niemcy; Siatka
MARATHON w technologii BALE+, producent: TAMA PLASTIC INDUSTRY, Izrael; Aplikator doglebowy TERRAFLEX,
producent: Joskin Polska sp. z o.o., Trzcianka, Polska; Rozrzutnik obornika N-266, producent: POL-MOT Warfama S.A, Dobre
Miasto, Polska; Zestaw kosiarek GigaCUT 860 S/T, producent: SaMASZ in¿. Antoni Stolarski, Bia³ystok, Polska; Automatyczny
górny zaczep Qucik Connect, producent: LEMKEN GmbH & Co. KG, Niemcy; Ci¹gnik rolniczy Fendt 209 Vario, producent:
AGCO GmbH FENDT, Niemcy; Ci¹gnik rolniczy Massey Ferguson MF 8690, producent: AGCO S.A.; E¿ektorowy rozpylacz
wirowy o pustym sto¿ku TVI Albuz, producent: Saint-Gobain Ceramics, Francja; Mini ³adowarka AVANT 420, producent:
AVANT TECNO OY, Finlandia; Hydrosiewnik HS 1,5, producent: £UKOMET Krzysztof £uszczyk, Ca³owanie, Polska; Ci¹gnik
PUMA CVX 225, producent: CASE IH, Austria; Nawigowany opryskiwacz do œrodowiskowo bezpiecznej ochrony sadów EDAS,
producent: Zak³ad Agroin¿ynierii Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach AGROCOM Polska.
Oprogramowanie i nowe mo¿liwoœci dla rolnictwa. Jerzy Koronczok, ¯êdowice, Polska.

MIÊDZYNARODOWE TARGI MECHANIZACJI
ROLNICTWA POLAGRA-PREMIERY 2010» «

W dniach 11-14 lutego 2010 roku odby³y siê w Poznaniu
Miêdzynarodowe Targi Mechanizacji Rolnictwa POLAGRA-
PREMIERY 2010 oraz Salon Kontraktacji Ogrodniczych Pro-
Horti. Patronat honorowy nad Targami obj¹³ Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, Marek Sawicki.

Na Targach POLAGRA-PREMIERY 2010 przyznano ³¹cznie
28 z³otych Medali MTP, z czego w kategorii „Maszyny i urz¹-
dzenia rolnicze" przyznano 19 z³otych medali, a w kategorii
„Odmiany roœlin uprawnych" 9 medali. Wszystkie przyznane me-
dale s¹ nagrodami równorzêdnymi.

Z³ote Medale MTP przyznano tym produktom, które wyprze-
dzaj¹ konkurentów pod wzglêdem innowacyjnoœci i jakoœci.
W tym roku, po raz pierwszy wed³ug zmienionej formu³y, S¹d
Konkursowy wy³oni³ laureatów jeszcze przed targami. Z³otymi
medalistami Miêdzynarodowych Targów Mechanizacji Rolnictwa
POLAGRA-PREMIERY 2010 w kategorii „Maszyny i urz¹dzenia
rolnicze" zosta³y:

1/
(864) (6030/7030 John Deere) - Producent:

John Deere Usine d'Arc-Les Gray, Francja i John Deere Werke
Manheim, Niemcy.

System automatycznej dwukierunkowej komunikacji
prasa - ci¹gnik

System pozwala certyfikowanym narzêdziom na
zarz¹dzanie okreœlonymi parametrami ci¹gnika, jak np.
prêdkoœæ czy prze³o¿enie WOM i jego w³¹czanie/wy³¹czanie.
Automatyzacja mo¿e zwiêkszyæ wydajnoœæ pracy operatora,
poprawiæ jej komfort i zmniejszyæ ryzyko przestojów
spowodowanych przez operatora.

2/ - Producent:
Waterloo Works, USA.

Ci¹gniki serii 8R zaprojektowano specjalnie dla gospodarstw
wielkoobszarowych. Dziêki wytrzyma³ej konstrukcji ramy ich
³adownoœæ siêga nawet 6 ton. Ci¹gniki serii 8R napêdzane s¹
przez 9-litrowe silniki PowerTechPlus o mocy 345 KM. Czte-
rozaworowy cylinder pozwala na efektywn¹ pracê i osi¹gniêcie
maksimum wydajnoœci. System recyrkulacji spalin powoduje
redukcjê emisji spalin i przyczynia siê do oszczêdnoœci paliwa.

3/ - Producent: SIPMA S.A., Lublin,
Polska.

Ci¹gnik rolniczy JOHN DEERE 8345R

Owijarka MAJA Z-583
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Maszyna przeznaczona do owijania bel wykonanych z pó³-
suchej trawy lub roœlin motylkowych o 40-50% zawartoœci
suchej masy. Uk³ad technologiczny „przód-ty³" umo¿liwia
pracê owijarki w takim samym kierunku jak prasa (wzd³u¿ pola
a nie poprzecznie), zapewnia szybki za³adunek beli, owijania
foli¹ w czasie przejazdu do nastêpnej beli i du¿¹ wydajnoœæ.
Elektroniczny panel steruj¹cy obs³uguje wszystkie
najwa¿niejsze funkcje maszyny, ograniczaj¹c rolê operatora do
podebrania beli i wciœniêcia przycisku.

4/
- Producent: NEW HOLLAND, Basildon, Wielka

Brytania.

Ci¹gnik posiada now¹ przek³adni¹ bezstopniow¹.
Wyposa¿ony jest ponadto m.in. w silnik o mocy 225 KM z uk³a-
dem Power Boost zapewniaj¹cym wzrost mocy do 250 KM /
187 kW, nowy elektroniczny hamulec parkingowy, dotykowy,
kolorowy monitor Intelliview TM III zamontowany na nowo-
czesnym pod³okietniku SidewinderTM II.

5/ - Producent:
IDROMECCANICABERTOLINI S.p.A., W³ochy.

Bertolini jest wiod¹cym w œwiecie producentem pomp do
opryskiwaczy sadowniczych i polowych.

Zastosowana stal kwasoodporna zdecydowanie zwiêksza
wydajnoœæ pomp i ich odpornoœæ na korozjê. Wykonane z niej

Ci¹gnik rolniczy NEW HOLLAND T7070 Auto
Command

Pompy do opryskiwaczy serii POLY

s¹ zaworki wraz ze sprê¿ynkami, talerzyki i œruby mocuj¹ce
membrany pompy. Nadaj¹ siê one zarówno do wykonywania
oprysków, jak i nawo¿enia doglebowego.

Metalowe elementy wewnêtrzne, posiadaj¹ce kontakt z cie-
cz¹ robocz¹, s¹ wykonane z najwy¿szej jakoœci stali kwaso-
odpornej 316 stosowanej w przemyœle spo¿ywczym.

G³owica jest wykonana opatentowan¹ metod¹ plasty-
fikacji drugiej generacji. Podczas, gdy elementy aluminiowe
innych firm produkuj¹cych pompy do opryskiwaczy s¹
powlekane cienk¹, wra¿liw¹ na uszkodzenia mechaniczne
warstw¹ plastiku, Bertolini wykonuje plastyfikacjê metod¹
podwójnego wtrysku. Najpierw wykonywany jest wtrysk
rdzenia aluminiowego plastyfikowanego elementu, nastêpnie
wtrysk grubej warstwy masy plastycznej, odpornej na
uszkodzenia. P³ytka dociskowa membrany jest wyko-
nywana z najwy¿szej jakoœci stali kwasoodpornej, oznaczonej
symbolem 316. Membrany s¹ dostêpne z tworzyw: Buna,
Desmopan, Viton i stosowana wy³¹cznie przez Bertolini HPS.
Konstrukcja korpusu zapewnia optymalny system
ch³odzenia pompy. W budowie pompy zastosowano specjalne
mimoœrody o krótkim skoku , zapewniaj¹ce mniejsze
naprê¿enia membrany i jej d³u¿sz¹ pracê. Zawory s¹
wykonane ze stali kwasoodpornej oznaczonej symbolem 316.
Sferyczna konstrukcja zapewnia najwy¿sz¹ sprawnoœæ pompy
zarówno przy niskim jak i wysokim ciœnieniu pracy. Metalowe
elementy zewnêtrzne s¹ wykonane w technologii
DACROMET , która w odró¿nieniu od galwanizacji
zapewnia odpornoœæ na czynniki mechaniczne i chemiczne
(miêdzy innymi odporna na dzia³anie RSM). Wy³¹cznie
w pompach Bertolini zastosowano specjalny kszta³t t³oka ,
który eliminuje tarcie memebrany podczas pracy pompy.
Eliminacja tego tarcia znacznie poprawia trwa³oœæ membrany.

6/ - Producent: Valtra Inc.,
Finlandia.

(1)

(2)

(3)

(4)

(6)
(7)

(8)

(9)

Ci¹gnik VALTRA T202 Direct
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Ci¹gnik jest komfortowy i ³atwy w prowadzeniu dziêki
automatycznej przek³adni bezstopniowej (CVT), która jest
wyj¹tkowo prosta w obs³udze. Umo¿liwia ona operatorowi
natychmiastowe osi¹gniêcie ¿¹danej prêdkoœci, któr¹ mo¿e
zmieniæ, naciskaj¹c peda³ przyspieszenia.

7/ - Producent: Köckerling
GmbH & Co. KG, Niemcy.

Agregat, ca³kowicie zastêpuj¹cy p³ug, zosta³ skonstruo-
wany specjalnie do uprawy i pod siew w mulcz. Pole jest
gotowe do siewu po jednym przejeŸdzie maszyny. Wyposa¿ony
jest m.in. w opatentowan¹ regulacjê g³êbokoœci pracy Easy-
Shift, która umo¿liwia wygodn¹ zmianê g³êbokoœci pracy od
0 do 35 cm z kabiny ci¹gnika za pomoc¹ hydrauliki.

8/ - Producent:
Tama Plastic Industry, Izrael.

Siatka najnowszej generacji przeznaczona jest do pras
roluj¹cych wszystkich typów. Wykonana jest w technologii
pozwalaj¹cej osi¹gn¹æ maksymaln¹ d³ugoœæ i wytrzyma³oœæ
przy zachowaniu optymalnej wagi rolki. Dziêki technologii
BALE+ mo¿liwe by³o wykonanie siatki o niespotykanej dot¹d
na rynku d³ugoœci 4.200 metrów. Minimalna wytrzyma³oœæ
siatki to 290 kg. Siatki zawieraj¹ dodatek stabilizatora UV.

9/ - Producent: Joskin
Polska sp. z o.o., Trzcianka, Polska.

Agregat uprawowy VECTOR

Siatka MARATHON w technologii BALE+

Aplikator doglebowy TERRAFLEX

Maszyna przeznaczona jest do aplikacji gnojowicy w glebê.
Terraflex jest w ca³oœci ocynkowany, co pozwala maksymalnie
wyd³u¿yæ okres u¿ytkowania maszyny. Zastosowana
innowacyjna g³owica rozdzielaj¹ca Scalper gwarantuje
precyzyjne ciêcie wszystkich resztek znajduj¹cych siê w gno-
jowicy.

Innowacyjnym rozwi¹zaniem jest zastosowanie drewnia-
nej konstrukcji burt oraz pod³ogi, co sprawia, ¿e w porównaniu
z obudow¹ metalow¹, jest ona dwukrotnie trwalsza. Maszyna
jest stosunkowo lekka, co zmniejsza zu¿ycie paliwa w ci¹-
gniku.

11/ - Producent: SaMASZ
in¿.Antoni Stolarski, Bia³ystok, Polska.

Zestaw sk³ada siê z dwóch kosiarek dyskowych z central-
nym zawieszeniem zamontowanym na wspólnej ramie noœnej,
co powoduje równomierne roz³o¿enie nacisku na pod³o¿e
i umo¿liwia szybsze oraz czêstsze koszenie. Jednoczesne uno-
szenie kosiarek jest mo¿liwe dziêki zastosowaniu dzielnika
strumienia, który wymaga tylko jednego wyjœcia hydrau-
licznego w ci¹gniku. Zestaw GigaCut jest wyposa¿ony wy-
miennie w spulchniacze lub walce pokosu. Dodatkowo mo¿na
zamontowaæ m.in. dwa przenoœniki taœmowe, które umo-
¿liwiaj¹ zebranie skoszonej masy. Zarz¹dzanie prac¹ trans-
portera jest realizowane za pomoc¹ konsoli elektrycznej z ka-
biny operatora ci¹gnika.

12/ - Producent:
LEMKEN GmbH & Co. KG, Niemcy.

Nowy system QuickConnect pozostawia du¿o wolnej
przestrzeni pomiêdzy ci¹gnikiem a maszyn¹, pozwalaj¹c na
wygodne oraz bezpieczne pod³¹czenie WOM, wê¿y hydrau-
licznych, kabli oraz górnego ³¹cznika. QuickConnect auto-
matycznie zaczepia maszynê tak, aby pod³¹czaj¹c opryski-
wacz z du¿ym zbiornikiem odpowiednio doci¹¿yæ ci¹gnik oraz
zapewniæ ³atwe manewrowanie.

10/ - Producent: POL-MOT

Warfama S.A, Dobre Miasto, Polska.

Rozrzutnik obornika N-266

Zestaw kosiarek GigaCUT 860 S/T

Automatyczny górny zaczep Quick Connect
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13/ - Producent: AGCO
GmbH FENDT, Niemcy.

Zaletami ci¹gnika s¹: nowoczesna bezstopniowa
przek³adnia Vario, niewielki promieñ zawracania 3,98 m,
komputer pok³adowy do nadzoru maszyny i ustawieñ precy-
zyjnych. Ci¹gnik wyposa¿ony jest w trzycylindrowy ch³odzo-
ny ciecz¹ silnik AGCO Sisu Power o mocy 80 KM, z recyrku-
lacj¹ spalinAGRex.

14/ -
Producent:AGCO S.A.

Ci¹gnik jako pierwszy na œwiecie wyposa¿ony zosta³ w in-
nowacyjny system selektywnej redukcji katalitycznej spalin
SCR e3. Dziêki temu systemowi jest on najczystszym ci¹gni-
kiem pod wzglêdem emisji spalin i bardzo oszczêdnym w zu¿y-
ciu paliwa. Model 8690 jest wyposa¿ony w przek³adniê bez-
stopniow¹ DynaVT, uk³ad SCR, 6-cylindrowy silnik Sisu Disel
o mocy znamionowej 340 KM.

15/
- Producent: Saint-Gobain Ceramics, Francja.

Ci¹gnik rolniczy FENDT 209 Vario

Ci¹gnik rolniczy MASSEY FERGUSON MF 8690

E¿ektorowy rozpylacz wirowy o pustym sto¿ku TVI
Albuz

Zosta³ on zaprojektowany z myœl¹ o redukcji efektu
znoszenia cieczy przez wiatr podczas opryskiwania.
Gwarantuje wysok¹ ochronê przed efektem znoszenia i du¿¹
skutecznoœæ biologiczn¹. Zakres ciœnieñ: od 5 do 25 bar,
trwa³oœæ: ponad 1000 godzin pracy.

16/ - Producent: AVANT
TECNO OY, Finlandia.

Jest to kompaktowa, ekonomiczna i wielofunkcyjna
³adowarka z silnikiem wysokoprê¿nym o mocy 14 kW. Zalety
Avant 420 to m.in. wysokoœæ podnoszenia do 2750 mm, maks.
udŸwig do 600 kg, maks. prêdkoœæ poruszania siê do 12 km/h,
ma³e zu¿ycie paliwa.

17/ - Producent: £UKOMET Krzysztof
£uszczyk, Ca³owanie, Polska.

Hydrosiew jest metod¹ siewu polegaj¹c¹ na hydro-
mechanicznym siewie nasion traw, mulczu celulozowego,

Mini ³adowarka AVANT 420

Hydrosiewnik HS 1,5
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lepiszcza, hydro¿elu, nawozów oraz elektrostymulatorów
wzrostu roœlin i aktywnoœci biologicznej gleby. W budowie
Hydrosiewnika HS1,5 zastosowano szereg nowatorskich
rozwi¹zañ, m.in. kurtynê wodn¹ w otworze zasypowym do
zatapiana materia³ów i nasion, hydrodynamiczny system
mieszania sk³adników hydroobsiewu w zbiorniku, czy samo-
noœne, kulowe z³¹cze obrotowe szpuli zwijaka.

18/ - Producent: CASE IH,Austria.

Ci¹gnik jest wyposa¿ony w bezstopniow¹ skrzyniê biegów
i nowej koncepcji pod³okietnik. Dla wygody obs³ugi stero-
wanie czasem otwarcia i regulacj¹ wydatku wszystkich 9 par
wyjœæ hydraulicznych jest realizowane za pomoc¹ tylko
jednego pokrêt³a, a pompa hydrauliczna o wydajnoœci
150 l/min gwarantuje wystarczaj¹cy wydatek dla najciê¿szych
zastosowañ. Systemy automatycznej blokady napêdu na 4 ko³a
i blokady mechanizmu ró¿nicowego oraz aktywna amortyzacja
przedniej osi zapewniaj¹ bezpieczeñstwo i komfort.

19/
- Producent: Zak³ad Agro-

in¿ynierii Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skier-
niewicach AGROCOM Polska. Oprogramowanie i nowe
mo¿liwoœci dla rolnictwa. Jerzy Koronczok, ¯êdowice, Polska.

Zalet¹ systemu EDAS jest lokalizowanie opryskiwacza za
pomoc¹ nawigacji satelitarnej z korekcj¹ sygna³u DGPS,
pomiar prêdkoœci i kierunku wiatru mierzony stacjonarnie za
pomoc¹ anemometru ultradŸwiêkowego oraz automatyczna
regulacja parametrów zabiegu w zale¿noœci od pozycji
opryskiwacza oraz prêdkoœci i kierunku wiatru.

Ci¹gnik PUMACVX 225

Nawigowany opryskiwacz do œrodowiskowo bezpie-
cznej ochrony sadów EDAS

INTERNATIONAL TRADE FAIR OF AGRICULTURAL MECHANIZATION
»POLAGRA-PREMIERY 2010«

Summary

Gold medal winners of the POLAGRA-PREMIERY 2010 competition have been presented in the paper. The nineteen products, that are
the Gold Medal winners, are following: Automated system for bidirectional communication between the baler and tractor, manufactured
by JOHN DEERE USINE D'ARC-LES GRAY, France and JOHN DEERE WERKE MANHEIM, Germany; JOHN DEERE 8345R Farm
Tractor, manufactured by Waterloo Works, U.S.A.; MAJA Z 583 Wrapper, manufactured by SIPMA S.A., Lublin, Poland; New Holland
T7070 Auto Command Farm Tractor, manufactured by NEW HOLLAND, Basildon, Great Britain; POLY-series pumps for spraying
machines by Bertolini, manufactured by IDROMECCANICA BERTOLINI S.p.A., Italy; Valtra T202 Direct Farm Tractor, manufactured
by Valtra Inc., Finland; VECTOR Tiller, manufactured by Köckerling GmbH & Co. KG, Germany; MARATHON net in BALE+
technology, manufactured by TAMA PLASTIC INDUSTRY, Israel; TERRAFLEX in-soil slurry applicator, manufactured by Joskin
Polska sp. z o.o., Trzcianka, Poland; N-266 manure spreader, manufactured by POL-MOT Warfama S.A, Dobre Miasto, Poland;
GigaCUT 860 S/T Mower Set, manufactured by SaMASZ in¿. Antoni Stolarski, Bia³ystok, Poland; Automated top hitch Quick Connect,
manufactured by LEMKEN GmbH & Co. KG, Germany; Fendt 209 Vario Farm Tractor, manufactured by AGCO GmbH FENDT,
Germany; Massey Ferguson MF 8690 Farm Tractor, manufactured by AGCO S.A.; TVI Albuz, rotational ejector spreader with hollow
cones, manufactured by Saint-Gobain Ceramics, France; AVANT 420 Mini Loader, manufactured by AVANT TECNO OY, Finland; HS
1,5 Hydroseeder, manufactured by £UKOMET Krzysztof £uszczyk, Ca³owanie, Poland; PUMA CVX 225 Farm Tractor, manufactured
by CASE IH, Austria; EDAS Navigated Spraying Machine for environmentally-friendly orchard protection, manufactured by
Agroengineering Center of Pomology and Floriculture - Research Institute in Skierniewice. AGROCOM Polska. Software and new
solutions for agriculture. Jerzy Koronczok, ¯êdowice, Poland.

Tegoroczna, edycja targów POLAGRA-PREMIERY by³a
najwiêksz¹ polsk¹ imprez¹ skupiaj¹c¹ producentów,
sadowników, warzywników, specjalistów i praktyków bran¿y
rolniczej oraz ogrodniczej ca³ej Europy. W tym roku do
Poznania zawita³o ponad 300 wystawców i firm z Austrii,
Danii, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Polski, S³owenii,
Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Wêgier i W³och. Spoza Europy
uczestniczy³y Indie oraz Zjednoczone EmiratyArabskie.

Wystawcy pokazali prawie dwa tysi¹ce modeli maszyn
i urz¹dzeñ dla rolnictwa i sadownictwa. Zaprezentowano ponad
200 rynkowych nowoœci - maszyn i urz¹dzeñ oraz najnowszych
rozwi¹zañ technicznych i technologicznych bran¿y.
Zainteresowaniem zwiedzaj¹cych cieszy³y siê innowacyjne
rozwi¹zania w maszynach rolniczych, jak kombajn z systemem
hybrydowym, ci¹gnik wyposa¿ony w silnik przystosowany do
spalania 100% biodiesla oraz nowe modele ci¹gników g¹sie-
nicowych. Nastêpna edycja targów planowana jest za dwa lata.

Literatura firmowa i targowa nagrodzonych wyrobów.

Literatura
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